
 

 

 

 

Prezada família 

 “Não coloque limites em nada. Quanto mais você sonha, mais longe você chega.”    

Com este pensamento do nadador e medalhista de ouro, Michael Phelps,  saudamos a todos 
parabenizando-os pelo apoio dado ao filho(a) para participar da prática esportiva no Colégio. 

Atualmente estamos com equipes de iniciação esportiva, futsal, handebol, basquete, vôlei e atletismo. 
Estas equipes, dependendo da categoria, participarão de torneios da Rede Sinodal, da Liga Sinodal (formada por 6 
escolas), da Olimpíada de Campo Bom, do  Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, do Campeonato Estadual 
de Basquete  entre outros.                                                                                                                                                                                                                        

Neste momento, estamos nos organizando para realizarmos a nova encomenda do fardamento que será 
confeccionado com  tecido dry fit, próprio para esporte. A camiseta poderá ser usada como uniforme escolar e, nos 
dias de torneio, cada aluno será responsável por seu fardamento completo.  

O pedido deverá ser realizado na secretaria até sexta-feira (dia 20 de março), local onde estão disponíveis 
peças para verificarem o tamanho. (não será feito pedido por telefone, apenas presencialmente na secretaria).  

O modelo do uniforme está disponível no app educonecct ou no site da escola 
http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/ 

Para realizar o pedido, o aluno deve entregar o canhoto abaixo com  a metade do valor. O restante deverá 
ser pago na retirada do fardamento. 

Atenciosamente; 

      Equipe Diretiva e Professores 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE UNIFORME ESPORTIVO 

Eu_________________________________, responsável pelo aluno(a)_________________________________ da 

turma_______ autorizo-o(a) a realizar o pedido de fardamento abaixo assinalado e estou enviando 

R$_____________ referente ao valor da entrada. 

Nas costas da camiseta solicito que o seguinte nome seja gravado: ______________________________________ 

( ex.: nome ou sobrenome) e o número ___________ seguindo orientação do(a) professor(a). 

 calção (qualquer tamanho - R$30,00) :  tamanho  (      )  

 camiseta com manga curta ( 6 a 12 anos – R$ 50,00 )  tamanho  (      )  

 camiseta com manga curta  ( 13 a 17 anos – R$ 55,00 )    tamanho  (      ) 

 

___________________________________                                                                                                                                  

assinatura do responsável 

 

 

http://sinodaltiradentes.com.br/materiais/


 

 

Segue o modelo: 

 
 


